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Slovenija, 1849, štev. 19, str. 74

Kmetijske in rokodelske novice, 17(1859)40, str. 312

Kmetijske in rokodelske novice, 23(1865)18, str. 143
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Laibacher Tagblatt, (1869)186, str. 2-3

Kmetijske in rokodelske novice, 35(1877)9, str. 66

Kmetijske in rokodelske novice, 35(1877)11, str. 83

Slovenec, 6(1878)94, str. 1
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Laibacher Tagblatt, 11(1878)208, str. 4
(oglas je objavljen tudi v drugih številkah)

Ljubljanske slike, Ljubljana 1879, str. 169 - 185
Slovenec, 7(1879)63, str. 2

Zvon, 6(1880)7, str. 109 - 112
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Slovenec, 8(1880)51, str. 2 – 3

Slovenski narod, 13(1880)249, str. 4
(oglas je objavljen tudi v drugih številkah)

Slovenec, 9(1881)118, str. 4
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Slovenski narod, 15(1882)3, 04.01.1882, letnik 15, str. 2 -3

Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (30.09.1882, številka 224), str.. 1915
(oglas je objavljen tudi v drugih številkah)

Škrat, 1(1883)3, str. 6
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Škrat, 1(1883)20/21, str. 79 - 81

7. Bodežiče. Cesta iz Radovljice na Bled, poleg bohinjske Save, pelje, ko pride po
slabem mostu na levi breg reke, nekaj časa pod visokim, skalnatim robom. Vrhu
tega roba je na brdovitem svetu mala vas Bodežiče z majhno cerkvico, pri kateri
se je shajalo pred več stoletji mnogo romarjev. Bila je tu nekdaj imenitna božja
pot. Cerkvica je predelana in prezidana; a ostala je neizpremenjena severna in
zahodna stena in slike na zunanji strani. Na korovi steni sta dve podobi: sv.
Krištof, čeznaravne velikosti, in podoba Križanega pod naravno velikostjo.
Svetnik je mladega brezbradnega obraza in dolgih kostanjevih las, prsi do pasa so
v jeklenem oklopu, okoli ledij blizu do kolen je svetlo-rudeče ovijalo, položeno v
bogate vertikalne gube, noge so gole. Ta slika je podobna onim pri sv. Janezu v
Bohinji; način nagleda in slikanja je isti; mora biti z onimi sočasna. Tudi male
rozete po ovijalu so nanešene istim načinom. Druga podoba, predstavljajoča
Kristusa na križi, je po vnanjosti nekoliko mlajša, vendar je prištevati vsaj srednji
gotski dobi; golo je bolje razumljeno in energičneje modelovano, barve ne tako
sveže in vesele, ker vlečejo nekoliko na rujavkasto. V srednjem in spodnjem delu
podobe se vidijo reči, ki simbolizujejo prestopanje božjih zapovedij. Muzikalna in
poljska orodja nečeščenje praznikov; klobasa, prava „kranjska klobasa" (po ti
sliki že srednjeveškim Kranjcem priljubljena) prelom posta i. t. d. Strešica je
varovala zgornji del slik pred vremenom, spodnji del je pa že precej poškodovan.
Na steni ladje sta dve podobi iz 16. stoletja, ki predstavljata neko povest, katero
pripoveduje P. pl. Radič v svojem vodilu za blejsko okolico na drobno.*)
Umetniške starine na Gorenjskem (1885, letnik 5, številka 1)
Avtor(ji): Franke, Ivan
Vir: Ljubljanski zvon, 5(1885)1,
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-7A38UP0M
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Slovenec, 13(1885)47, str. 2

Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (02.10.1886, številka 225), str. 1848
(oglas je objavljen tudi v drugih številkah)

Slovenec, 16(1888)93, str. 1
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Učiteljski tovariš, 30(1890)19, str. 223

Rodoljub, 1(1891)4, str. 35
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Slovenski narod, 25(1892)9, str. 3

Domoljub, 6(1893)16, str. 201

Koledar Družbe sv. Mohorja: za navadno leto 1893, str. 50
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Ljubljanski zvon, 14(1894)12, str. 730

Kmetijske in rokodelske novice, 57(1899)52, str. 46
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Kmetovalec, 20(1902)2, str. 17

Slovenec: političen list za slovenski narod, 33(1905)7, str. 3

Rdeče vino in vinska kupčija.

Kmetovalec, 22(1905)12, str. 102
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Adresar, Splošna naslovna knjiga za Kranjsko, 1912, str. 114

Adresar, Splošna naslovna knjiga za Kranjsko, 1912, str. 141
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Bleiweis (1855) je v knjižici »Zgodovina ces. Kralj. Kranjske kmetiijske družbe s
statističnim popisom kmetijstva na Kranjskem« popisal tudi prašičerejo. Takole piše: »Do
zdaj smo le srednje in celo slabe oddelke živinoreje pregledovali; zdaj pa se nam vendar
nekoliko boljše odpre. Posebno veselje nam ravno reja prešicev napravlja. Priprosti
kmetič za goved in konje le malo skerbi, prešiče pa tako skerbno redi in pita, da si veče
marljivosti o ti reci skor nikdo želeti ne more.
Pitanje z želodom in žirom je po Dolenskem močno v navadi. Izmed 75,200 prašičev se jih
vsako leto več kot polovica tako odebeli, da tergovci izmed pridelkov krajnskega
kmetijstva po špehu (zaski , slanini) najbolj vprašujejo.
Krajnci pa ne pitajo samo domačega priredka; vsako leto se jim po več tisuč horvatov
priganja, ktere manjši vlastniki celo kajžarji ali sobenki kupujejo, pitajo, zaklane in
otrebljene v Terst in na Koroško prodajajo. Tako prirede kak grošek in z ostanki si še
predpustom postrežejo.
Klobase umejo Krajnci kaj dobre delati; okajenih mesenih po veliko v Terst pošiljajo in
tudi sami precej poručajo, zatorej se pa tudi s čevi močno kupčuje«.
Bleiweis, J. Zgodovina ces. Kralj. Kranjske kmetiijske družbe s statističnim popisom kmetijstva
na Kranjskem. Ljubljana, 1855, 32 strani

Članek »Nekaj o svinjereji« (1908) opisuje živahno trgovino z zaklanimi prašiči iz
Kranjske na Koroško. Veliko prašičjega mesa in špeha ter kranjskih klobas izvozijo iz
Kranjske, kar spodbuja razvoj reje prašičev. V nadaljevanju govori o oskrbi brejih svinj in
novorojenih pujskov. Svinje naj se uporabljajo koristno za rejo toliko časa, dokler se
število mladičev ne zmanjšuje, kar se zgodi navadno, ko prasile 6 do 10 krat.
Nekaj o svinjereji. (1908)19, str. 3-4, Korošec

Suštič (1926) kritično presoja pasme prašičev, še posebej pri reji v planinskih krajih. Trdi,
da so jorkširski prašiči, kljub dobri rasti prezahtevni za rejo na planinah. Imajo tudi slabšo
kvaliteto mesa kot kranjski podeželski prašiči. Sloves kranjske klobase temelji na reji
domače podeželske pasme. Hvali podeželsko pasem Höschovega tipa in črnolisasti tip
gorenjskih prašičev.
Sustič, Josip. Gorenjski črnolisasti prašič. 43(1926)20 , str. 166-167, Kmetovalec

Drolc (1934) je zapisal: »Naš kranjski prašič je po svojem okusu poznan v precejšnem
delu Evrope in ravno radi tega ga moramo vestno gojiti, da se njegova kakovost ne bo
zgubila in da ne bi s časom sam kot tak izginil s površja svinjereje…. Zadnja leta uvažajo k
nam trgovci s svinjami prašiče iz savske banovine, kar predstavlja nevarnost za mešanje s
kranjskimi prašiči in prenos bolezni…. Bomo rajši ostali pri naših kranjcih, ker le ti so dobri
in okusni in dokler bomo to vrsto redili bo imela kranjska klobasa svoj starodavni sloves.«
Drolc, Jože. Črtice iz svinjereje. 16(1934)14, str. 3, Kmetski list.
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Dolenjske novice, 15(1899)24, str. 217
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